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DOWNSTREAM GEBRUIKERS
In relatie tot de Verordeningen die betrekking hebben op REACH en CLP bent u de term ‘downstream gebruiker’ wel eens tegen gekomen. In
deze brochure leggen wij uit wie als downstream gebruikers moeten worden gezien en wat hun belangrijkste verplichtingen onder REACH zijn.
Wie worden er als downstream gebruiker aangemerkt?
De gebruikers van chemische stoffen worden in de REACH Verordening aangeduid met de term ‘downstream gebruikers’. Als u of uw bedrijf
chemische stoffen toepast in een industriële omgeving, dan wordt u gezien als ‘downstream gebruiker’ Dat geldt ook als u als professional de
chemische stof gebruikt, bijvoorbeeld voor schoonmaakactiviteiten of schilderwerk. Normaal gesproken worden distributeurs niet als
‘downstream gebruiker’ aangemerkt, tenzij zij met de chemische stoffen zelf werken. Dat kan als zij deze bijvoorbeeld mengen of bijvullen.
De consument echter - die de stof voor persoonlijk gebruik toepast - wordt nooit als ‘downstream gebruiker’ aangemerkt.
Wat betekent dat voor mij als Arbo-Adviseur?
U dient op de hoogte te zijn van de verplichtingen die het bedrijf waar u voor werkt als downstream gebruiker heeft. Als downstream
gebruikers als leverancier in de toevoerketen stoffen mengen of als zij voorwerpen maken waarin chemische stoffen zijn verwerkt, dan
gelden voor hen in het kader van zowel REACH als CLP aanvullende bepalingen. Deze worden hier niet besproken.
x

Voer voor een veilig gebruik van de stof de maatregelen door die uw leverancier worden
aangegeven. Is dat laatste niet het geval, onderneem dan actie.

Als de informatie van uw leverancier is gebaseerd op een blootstellingscenario als onderdeel van het
Registratieproces, dan bent u verplicht om na te gaan of uw gebruik wordt afgedekt. Eventueel
aanvullende maatregelen moeten binnen 12 maanden na ontvangst van het registratienummer in een
VIB zijn doorgevoerd.
x

Stel uw leverancier op de hoogte als u over nieuwe informatie met betrekking tot het gevaar van de
stof beschikt. Doe dat ook als u merkt dat het Risicomanagementrapport tekort schiet.

U merkt bijvoorbeeld dat de gezondheid van uw medewerkers lijdt onder het gebruik van de stof. Of u
beschikt over bewijs dat de voorgestelde voorzorgsmaatregelen te streng zijn.
x

Neem maatregelen zodra een stof wordt vermeld op de Autorisatielijst of wordt opgenomen in de
Lijst van Beperkingen.

De beste maatregel die u kunt nemen is door de stof te vervangen door een minder gevaarlijke stof. Of
door uw productieproces zo aan te passen zodat u de stof niet meer hoeft te gebruiken. U kunt het
beste zo vroeg mogelijk in het wetgevingsproces in actie komen. Namelijk zodra een stof wordt
opgenomen in het Register van Intenties. Kijk ook eens in de REACH Tip in het Oktobernummer van
Exposure.
x

Vertel uw leverancier(s) hoe u een stof gebruikt

Dit is geen verplichting. Deze uitwisseling vindt vaak plaats binnen de brancheorganisaties. Vaak nemen
fabrikanten en importeurs een beschrijving van dergelijk gebruik op in het Chemisch Veiligheidsrapport
zodra zij een stof gaan registreren. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u in ruil daarvoor informatie
krijgt over het veilig gebruik van een stof. Neem contact op met uw brancheorganisatie.
Waar kan ik meer informatie vinden?
x Op de website van ECHA. Kijk dan vooral naar het tabblad dat gaat over downstream
gebruikers: http://www.echa.europa.eu/downstream-users.
x U kunt de REACH Helpdesk ook door middel van een webformulier vragen stellen. U vindt dit formulier op http://www.reachhelpdesk.nl.

